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C
Jak deštník ve větru letí
Miska vylévající vodu
Klobouk pověšený
Půl ciferníku u hodin

J

Karel Vacek, 9.A

Jsi rukojetí pro deštníky

O

nebo fajkou pro staříky

Hlava je myslící

Když se vzhůru nohama dáš

Nedokonalý má tvar

dřevěnou hůlku připomínáš

Nemá nic než pleš

Andrea Sluková, 9.B

A vymýšlí samou lež
Jonáš Zákopčaník, 9.A

C
Jsi měsíc na obloze

S

Kolébka na velké noze

Had se kroutí v trávě

Pro jiné jen zhoupnutí

A hraje si přitom stále

které však den pohltí

Kroutící se cesta

Tereza Chaloupková, 9.B

Vedoucí do města
Marie Fričová, 9.A

H
Postel co na ní spí se krásně
Nebo žebřík co právě napíná se !
Schody co vedou do nebe
Do schodů mě táta vynese
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Marie Vavřínová, 9.B

V úterý 26. listopadu se naše
třída 6.B zúčastnila zajímavé
exkurze do městské knihovny.
Doprovod nám dělal pan učitel
Martin Novák a sestra Růžena.
Po druhé vyučovací hodině
jsme opustili brány školy a vyrazili směrem k Mariánskému
náměstí. V budově knihovny nás
přivítala paní knihovnice. Rozdělila nás do čtyř skupin a řekla nám něco o tom, co je to dobrodružná literatura. Povídali jsme si o hlavních
hrdinech knih a ve skupinkách jsme vymýšleli vlastnosti skutečného hrdiny.
Paní knihovnice nám představovala různé
dobrodružné knihy.
Také jsme podle mapy hledali ukryté
poklady. Po jejich nalezení jsme byli odměňováni sladkou odměnou.
6

Eliška Lipková, 6.B

7

Zima
Za oknem už padá sníh,
pojďme jezdit na saních.
Nemůžeš být jenom doma,
sněhu je tam velká vlna.
Bety Marková, 3.A

Zimní radovánky
Napadl nám sníh,
povozím se na saních.
Sněhuláci mají na práci
dělat samou legraci.
Madlenka rampouch líže,
já mám zas nové lyže.
Náš Míša sedí za oknem
a kouká se, jak my promoknem.
Sněží a sněží,
Vánoce se blíží.
Mráz je venku, zima je,
ale za chvíli zas roztaje.
Terezka Černá, 3.A
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V pátek 15. listopadu jsme konečně přistáli na letišti Roissy – Charles
de Gaulle. Bylo 14.30. Letiště se nachází asi 23 km od Paříže. Jeli jsme autobu‐
sem, pak přesedli na metro. U školy nás už čekali naši korespondenti. Uvítali
nás, měli jsme malé pohoštění. Místnost byla vyzdobena naší vlajkou. Pak si nás
na dva dny odvezli k sobě domů. Měli jsme trochu obavy, jak se domluvíme, ale
zvládli jsme to. O víkendu jsme tedy byli s francouzskými rodinami a ty nám uka‐
zovaly i jiné tváře Paříže. Následující týden Francouzi chodili do školy a my jsme
chodili po nejvýznamnějších památkách.
V pondělí jsme vystoupali na Eiffelovu věž, pak jsme měli projížďku lodí po Sei‐
ně. V úterý jsme navštívili katedrálu Notre ‐ Dame, Sainte Chapelle, odpoledne
Montmartre a Sacré ‐ Coeur.
Ve středu nás čekal Louvre a Mona Lisa. Odpoledne jsme byli s rodinami.
Čtvrtek byl věnován návštěvě v la Villette, Cité des(IQ park), kde jsme kromě ex‐
pozic zhlédli i film Under the Sea. Film byl promítán v kině, které má tvar koule
– la Géode. Obraz je tedy téměř všude kolem vás. Pak jsme ještě byli v plane‐
táriu. V pátek jsme se již loučili, prohlédli jsme si školu, následovalo občerstvení
a odjezd na letiště.
Moc se nám v Paříži líbilo, ještě bychom tam zůstali. Když jsme se již nebáli mlu‐
vit, odlétali jsme. Škoda! Těšíme se na své francouzské kamarády. Přiletí koncem
března.
Au revoir et à bientôt!
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účastníci zájezdu

Lukáš: Ahoj Karolínko, slyšel jsem, že jsi byla v Českém rozhlase. Co to
tam bylo za akci?
Karolínka: Do Českého rozhlasu jsme šli proto, abychom tam uložili
vzkazy pro generaci roku 2023, které posílají spolužáci naší školy.
Lukáš: Jak vypadalo to ukládání vzkazů pro rok 2023?
Karolínka: Přišla si pro nás redaktorka Zora Jandová. Zajímavě nám vyprávěla o historii Rádia Junior. Pan ředitel celého Českého rozhlasu zapečetil lahev se vzkazem pro generaci roku 2023 a vystavil ji do vitrínky.
Lukáš: A co jste napsali do dopisu?
Karolínka: Napsali jsme tam každý svůj pozdrav a přání pro generaci lidí
2023.
Lukáš: Líbilo se ti tam?
Karolínka: Ano, bylo to moc zajímavé.
Lukáš: A posloucháš někdy Rádio Junior?
Karolínka: Ano, někdy ho poslouchám, jsou tam zajímavé pořady.
Lukáš: Děkuji ti za rozhovor. Ahoj!
Karolínka: Ahoj!
10

Lukáš Markovič 6.B, Karolína Markovičová 3.A

Operace KRÁLÍČEK
autor: Sally Gardnerová
Jde o první případ vílí detektivní kanceláře. Ronald a Daisy Dashwoodovi adoptují nalezené miminko, holčičku. Někdo ji dal do pozoruhodné krabice na klobouky, přidal k ní žertovné hodinky s kukačkou a vodotryskem, a to vše odložil na letišti. A co všechno bylo dál?

Hraničářův učeň
autor: Flanagan
Hradní pán se stará o čtyři sirotky. Děti jsou jeho padlých rytířů.
Přijde čas, kdy se dvě dívky a dva chlapci mají vybrat svá povolání.
Jedna dívka jde do učení ke kuchaři, druhá si vybere diplomatické
služby. Jeden chlapec nastoupí k rytířům a posledního sirotka, který
je nejmenšího vzrůstu, si vybere mistr hraničářů. Kdo je to hraničář?
Co všechno zažije mladý učeň? To je obsahem několika příběhů napínavého čtení.

Julie mezi slony
autor: Petra Dvořáková
Julie má sestřičku Alex a tatínka. Maminka od nich odešla, a tak
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si tatínek našel „tetu“, která má dva kluky. Nová rodina zažívá chvíle
veselé i smutné.

Vítejte v klubu trapáků
autor: H.N. Kowitt
Dany rád a pěkně kreslí. Má kamaráda, se kterým často navštěvuje
jejich prodejnu. Jednoho dne zjistí, že se oba objevili ve škole na seznamu trapáků, a to na holčičích záchodech! To teda bude mazec!
Jana Pecková
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